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Hissförbundets aktiviteter våren 2013 
4 mars          Start för LIA-period 1 KY utbildningen  

6 mars Rulltrappskommittén 10.00-15.00, Stockholm 
11 mars          Tekniska kommittén 09:30-12.00, Stockholm  

26 mars Styrelsemöte, Stockholm 

2-4 april  ELA General Assembly, Istanbul 

17 april BAS-kurs, Stockholm 

24 april  Ledningsgrupp YH-utbildning, Enköping 
14 maj                 Kurs i Entreprenadjuridik, Stockholm 

14 maj  Vårmöte, Stockholm 
 

Nytt från Kansliet 
Charlotte Teglgaard Pålsson har 
efterträtt Annika Wannerberg  
som assistent på Hissförbundets 
kansli i Stockholm. Charlotte  
kommer senast från en tjänst som VD-assistent på Facility 
Management företaget Addici.  
E-post: hissforbundet@teknikforetagen.se Tel: 08-782 09 53 

 

 

 
Fastighetsmässa 20-21 mars 2013, Kista 
Fastighetsmässan 2013 arrangeras på Kistamässan 20-21 
mars. För att se program och skriva ut gratis entrébiljett 
klicka här  
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Hisskolan i Enköping en direkt väg ut i arbetslivet  

Hissförbundet har tillsammans med Enköpings kommun sedan 2005 bedrivit utbildning 
av hisstekniker för att trygga branschens behov av ny personal. Under denna tid har det 
utbildats ca 180 hisstekniker. Av de 25 studenter som genomförde utbildningen under 
2012, har så många som 22 redan fått jobb - 19 av dessa inom hissbranschen. ”Det är 
otroligt positivt att så många fått jobb direkt efter avslutad utbildning. Det tyder på att vi 
har hamnat på rätt nivå vad gäller utbildningens innehåll och kvalitet” säger Anders 
Östergren på Hissförbundet.  
Behovet av nya hisstekniker kommer fortsatt att vara stort de närmsta åren. En ansökan 
om att få starta 2015 kommer därför att lämnas in till YH-myndigheten under 2013. 
Tidigare har YH-myndigheten godkänt starter 2013 och 2014. Hissförbundet kommer 
även under året att aktivt arbeta för att öka ungdomarnas intresse för hissbranschen. 

Rulltrappskommittén – EN115 publicerad 
Rulltrappskommittén har inte varit så aktiv under 2012 men vi siktar 
på ett möte 6 mars för att komma igång med aktiviteterna igen för att 
bland annat diskutera nya rulltrappsstandarden SS-EN 115-
1:2008+A1:2010 som publicerades på svenska i november 2012. 

Tekniska kommittén – H14 
Bakgrund: Alla hissar med hisskorg för persontransport, huvudsakligen 
för arbetslokaler ska senast den 31 december 2012 vara försedda med 
korgdörr eller annat skydd i korgöppningen. Alla hissar för 
persontransport utan korgdörr eller korggrind måste vara försedda 
med en skylt som varnar för faran vid transport av gods i hissen. En 
skälighetsbedömning införs och kravet på övre räddningsutrymme 
sänks från 1 meter till 0,7 meter. 
  

Vid senaste mötet i Hissförbundets Tekniska kommitté (TK) 
diskuterades H14:s nya formuleringar ingående. SWETIC får många 
samtal från hissföretag som handlar om skäligheten. Kunden skall 
redovisa ett avstegsdokument som skall visa att fotocellen är ett 
mindre avsteg. Noteras att man vid val av fotocellslösning skall ta 
hänsyn till att retardationskraften inte får vara större än 1 G. Och alla 
hissföretag uppmanades att skaffa mätare för detta. Vid val av fotocell 
måste man också notera kravet på planinställning. 
 
TK bad även SWETIC att utreda om H14 innebär att man kan plocka 
bort övervakningen av dörrarna. Likaså är SWETIC helt klara med sin 
tolkning rörande arbetsplatshissar och kravet är att en ren industrihiss 
skall ha skydd senast den 31 december 2012. 
I tveksamma fall skall man låta hissägaren inkomma med ett dokument 
som visar att ägaren utfört en bedömning om hissen är en 
arbetsplatshiss eller ej. I klara fall kommer besiktningsorganen att 
skriva en brist och sända in protokollet till den lokala myndigheten. 

 

 

Boka redan nu Hissförbundets vårmöte den 
14 maj 2013 i Stockholm!  

Nytt från Hissförbundets styrelse 
Vid styrelsemötet 16 januari diskuterades värvning av nya medlemmar 
till Hissförbundet. En lista på ett tiotal företag kommer att prioriteras. 
Styrelsen beslutade också att utreda behovet och tillgängliga resurser 
för att starta ytterligare en YH-utbildning i södra/västra Sverige.  Vid 
mötet diskuterades även ELA:s insamling av olycksfallsstatistik och 
marknadsstatistik och det noterades att vi ska försöka göra vårt bästa 
under 2013 för att samla in denna. I skrivande stund saknas 
fortfarande en hel del rapporter. 
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